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ABSTRAK 

Zain, Ummu Rosyidatul Fadhilah. 2019. Pembelajaran Menulis Esai dengan Pendekatan 

Kontekstual pada Siswa Kelas XI SMA Darul 'Ulum Sugio. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Pembimbing: (1) Dr. H. 

Mustofa, M.Pd., (2) Dr. Nisaul Barokati S., M.Pd. 

Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), media video, pembelajaran 

menulis esai 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa pembelajaran 

pada KD Mengonstruksi Karya Ilmiah di kelas XI MIPA 2 SMA Darul ‘Ulum Sugio, 

siswa belum pernah mendapatkan materi esai dan hanya diajarkan tentang makalah. Hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan menulis esai, padahal sudah sering 

diadakan lomba menulis esai yang bisa dijadikan ajang promosi sekolah jika karya esai 

siswanya menjadi juara serta menambah pengalaman siswa dalam mengikuti lomba 

menulis esai. Untuk itu perlu adanya upaya pembelajaran keterampilan menulis siswa 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran menulis tersebut, perlu diterapkan suatu  

pendekatan pembelajaran yang  efektif serta media yang menarik  dan  dapat  menunjang  

kegiatan pembelajaran. Pendekatan kontekstual dan media video merupakan pendekatan 

dan media yang tepat untuk pembelajaran menulis esai. 

Berdasarkan masalah di atas, rumusan masalah yang diperoleh adalah: bagaimana 

aktivitas siswa, aktivitas guru, tingkat ketuntasan belajar siswa, dan respon siswa dalam 

pembelajaran menulis esai dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Sehingga tujuan penelitian ini adalah: bagaimana pembelajaran menulis 

esai dengan pendekatan kontekstual ditinjau dari aktivitas siswa, aktivitas guru, tingkat 

ketuntasan belajar siswa, dan respon siswa. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah observasi, simak, tes, dan angket. Teknik 

observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas siswa dan guru. Teknik 

simak dilakukan untuk menyimak kegiatan peneliti dalam tahap perencanaan yang berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Teknik tes digunakan untuk mendapatkan 

data pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa. Adapun teknik angket digunakan untuk 

mendapatkan data tentang respon siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan media video 

efektif digunakan dalam pembelajaran menulis esai. Hal ini tampak bahwa dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: (1) persentase aktivitas siswa 

sebesar 87% atau berada pada kategori baik, (2) persentase aktivitas guru sebesar 93.75% 

atau berada pada kategori baik, (3) persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 75% atau 

berada pada kategori baik, (4) presentase respon siswa sebesar 91.96% atau berada pada 

kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan hendaknya para 

guru mengajarkan materi menulis esai tidak hanya mengajarkan materi makalah saja serta 

menggunakan pendekatan kontekstual dan media video dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia atau mata pelajaran umum lainnya dan penelitian ini perlu adanya penelitian 

lebih lanjut dengan sasaran yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih 

komprehensif. 


